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Har du tid til det hele?

Er du ude for, at arbejdsplanen på jobbet ikke 
spiller sammen med de ønsker, du har til dit 
øvrige liv? Eller hænger den overordnet ikke 
sammen, fordi der er ubalance imellem beman-
ding/normering og patientopgaver, der skal 
løses?

Arbejdsplanen kan give udfordringer – nogle 
gange problemer – i dagligdagen, når hensynene 
til individet og helheden ikke kan nå hinanden. 

Arbejdsmiljøet opleves mere og mere presset på 
mange arbejdspladser. Det kan føre til øget pres 
på arbejdstiden og dermed øget pres på den 
enkelte sygeplejerske og gruppen af sygeplejer-
sker.

Flere – om ikke alle – sygeplejersker har individu-
elle ønsker til, hvordan de gerne vil arbejde, for 
eksempel arbejde mange timer og mange dage i 
træk, eller at optjente afspadseringstimer ikke 
afvikles, før man selv ønsker det. 

Dette indstik i Kredsløbet er tænkt som et debat-
oplæg til generalforsamlingen i DSR, Kreds Syd-
danmark. Vi synes emnet arbejdstid er så vigtigt, 
at vi gerne vil have synspunkter og holdninger fra 
så mange medlemmer som muligt, så vi som 
organisation kan give vores bud på, hvordan vi 
bedst tilgodeser alle hensyn i det danske sund-
hedsvæsen. 



SÅDAN ER RAMMERNE FOR 
DIN ARBEJDSTID

Hvad er dit bud på disse dilemmaer?
Hvad enten du er leder eller medarbejder, 
kan arbejdstidsaftalen opleves som fuld af 
dilemmaer, som eksemplerne herunder viser.

Kredsbestyrelsen ønsker med tre eksem-
pler/dilemmaer at lægge op til, at general-
forsamlingen drøfter og kommer med input 
til, hvordan vi kan forbedre arbejdstidsafta-
len, så vi varetager både kollektive og 
individuelle hensyn.

Det er ledelsens opgave og ansvar at 
udarbejde vagtplaner, der sikrer at overens-
komst/arbejdstidsaftale, arbejdsmiljø-
bestemmelserne samt aftale om hviletid og 
fridøgn overholdes.

Arbejdstidsaftalen beskriver, hvor mange 
timer man dagligt må arbejde - 5-12 timer på 
det regionale område og 5-10 timer i 
kommunerne.

Man skal kende sin arbejdsplan fire uger 
frem.

Arbejdstidsaftalen er indgået i fællesskab 
mellem arbejdsgiver, henholdsvis Danske 
Regioner (DR) og Kommunernes Landsfor-
ening (KL), og Dansk Sygeplejeråd (DSR), og 
er dermed en kollektiv aftale, der gælder alle 
sygeplejersker ansat i basisstillinger.

Aftalen beskriver regler for tilrettelæggelse 
af arbejdet og sætter dermed rammen for 
din arbejdstid og din fritid.

Derudover er der andre regler, der regulerer 
arbejdstiden, blandt andet lov om arbejds-
miljø og aftale om hviletid og fridøgn.

Dilemma 1

Bente kontakter kredsen, idet hun ikke kan forstå, hvorfor hun ikke 
kan få lov til at afvikle de timer, hun har opsparet som afspadsering, 
når hun vil. Hun stiller spørgsmål til, hvorfor lederen skal blande sig 
i det. 

Lederen har sagt til hende, at det kan hun ikke, for det står i 
arbejdstidsaftalen, at de timer, der står til afspadsering, skal være 
afviklet inden udgangen af den 3. måned, efter afspadseringen er 
optjent. Ellers skal timerne udbetales. Det er en del af arbejdstids-
aftalen, får hun at vide. 

Kort tid efter ringer lederen til kredsen og spørger, hvad hun skal 
stille op, for de fleste af afdelingens sygeplejersker ønsker selv at 
bestemme, hvornår de vil arbejde, og hvornår de vil holde fri/
afspadsering. Hun oplyser samtidig, at ingen eller ganske få har 
kommentarer til arbejdsplanen, når hun hænger den op. Efterføl-
gende kommer flere og siger, at det passer dem ikke, at de skal 

arbejde, som det er bestemt i arbejdsplanen, og de ønsker også at 
have fri på andre tidspunkter end de fridage, de er sat til at have. 

Lederen ønsker, at de kan blive enige om vagtplanen, tage hensyn 
til den enkelte, og at hun i sin planlægning kan overholde gælden-
de regelsæt. Er der mon nogen mulighed for at få arbejdsplanen til 
at hænge sammen, så alle accepterer den, og i givet fald hvordan? 
Patienterne skal være i centrum, og al snakken om arbejdstiden 
fjerner fokus fra dette overordnede hensyn.

Dilemmaet her er både at overholde arbejdstidsplanlægningen og 
forene det med de kollektive og individuelle ønsker. Begge parter 
udfordres.

Kan der her tænkes anderledes i forhold til arbejdstidsplanlægnin-
gen?



Dilemma 2

Bente kontakter senere kredsen, da hun er kommet i tanke om, at 
hun og mange af de øvrige sygeplejersker på afdelingen er meget 
fleksible. Hvis de skal noget i fritiden, bytter de vagter med 
hinanden, og de arbejder i nogle tilfælde mange timer, flere end 
seks dage i træk og holder ikke meget hvil mellem vagterne. Det er 
dog ikke alle, der er så fleksible.

De har nu fået at vide, at de ikke må længere må bytte indbyrdes 
som hidtil, da det har kostet afdelingen mange penge, fordi der er 
begået brud på overenskomsten. Bente synes, det er noget pjat, at 

de ikke selv kan bestemme. De vil jo bare hjælpe hinanden, så 
kolleger kan komme familiefester, studentergilder og fritidsaktivi-
teter.

Dilemmaet er, at arbejdstidsaftalen ikke siger noget om frivilligt 
bytte eller bytte af vagter generelt.

Hvad kan gøres anderledes, så både kollektive og det individuelle 
hensyn bliver indtænkt i arbejdstidsaftalen?

Dilemma 3

Hanne kontakter kredsen og oplyser, at kollegerne og lederen 
presser på for, at arbejdsdagene skal være længere, end de er nu. 

Lederen er velvillig, hvis alle er med på ideen. Begrundelsen er, at 
man så kan arbejde flere timer på færre dage, og dermed kan den 
enkelte få flere fridage. Umiddelbart lyder det besnærende, men 
Hanne ved, at en kollega, der er enlig far med små børn, ikke kan nå 
at hente børnene efter eksempelvis 10 eller 12 timers arbejdsdage. 
Desuden vil flere sygeplejersker gerne fortsætte med at arbejde 
otte timer, da det opleves mindre belastende for kroppen.

Hanne ønsker ikke at arbejde mere end otte timer. Hun har samtidig 
tænkt på, hvad der sker, hvis en kollega, der arbejder 12 timer, 
bliver syg, og der kun er kolleger tilbage, som udelukkende arbejder 
otte timer. Kan de blive pålagt at arbejde 12 timer?

Hanne oplyser, at de fleste på arbejdspladsen er på deltid.

Hun er også bekymret for patientsikkerheden, hvis personalet skal 
til at arbejde mange timer i træk. Arbejdspresset på arbejdspladsen 
er i forvejen meget højt.

Overenskomsten rummer muligheden for lange vagter, og i flere 
områder bruges det især i weekenden, så den enkelte medarbejder 
får færre weekendvagter. Nu spreder det sig til hverdagene, og det 
giver anderledes udfordringer. 

Hvad kan gøres anderledes, så både kollektive og det individuelle 
hensyn bliver indtænkt i arbejdstidsaftalen?



INDIVIDET, KOLLEKTIVET OG 
ARBEJDSMILJØET

På den ene side har både arbejdsgiver og DSR en 
forpligtelse til at overholde indgåede, kollektive 
aftaler, mere konkret overenskomst og arbejds-
tidsaftale.

På den anden side vil DSR gerne tilgodese den 
enkelte sygeplejerskes ønsker til at få arbejdsti-
den til at passe bedst muligt med fritiden. Da de 
fleste arbejdspladser oftest består af flere syge-
plejersker, kan der være mange ønsker og hen-
syn, der skal passe sammen.

Derudover kan ledelsen have særlige ønsker til 
arbejdstilrettelæggelsen. De kan handle om dels 
at tilgodese de ansattes ønsker og dels have en 
fleksibel arbejdskraft til rådighed, når patienter-
ne har behov for sygepleje døgnet rundt ugens 
syv dage.

DSR har fokus på at sikre dig det bedst mulige 
arbejdsmiljø. Vi indsamler løbende viden inden 
for dette område, for eksempel om en række 
faktorer, der vil kunne påvirke dit helbred nega-
tivt, hvis det ikke forebygges i arbejdstidstilrette-
læggelsen.

En af anbefalingerne er at rulle vagter med uret 
– dagvagt – aftenvagt – nattevagt – og maksimalt 
to nattevagter i træk.

Samlet set giver rammer – regler, love, anbefalin-
ger, hensynet til den ansatte og hensynet til 
gruppen – en række udfordringer, der kan gøre 
det vanskeligt at give dækkende retningslinjer, 
der dels skal beskytte, dels give vide rammer for 
planlægning.

De nævnte betragtninger tager ikke hensyn til, at 
aflønning er forskellig, afhængig af hvor, hvordan 
og hvornår man arbejder. Også aflønningen kan 
have betydning for den enkelte sygeplejerskes 
ønsker.

Kredsen: Find fælles holdning
Kredsen opfordrer til, at arbejdstilrettelæggelse drøftes 
mellem ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsen-
tant og kolleger. Derved kan der skabes en fælles holdning til, 
hvordan arbejdstidsaftalen tilpasses den enkelte under 
hensyntagen til fællesskabet – det kollektive – og samtidig 
sikrer ledelsen mulighed for at planlægge en fagligt forsvarlig 
drift af sygeplejen.

Derudover er det nødvendigt for den gode arbejdstidsplanlæg-
ning at sikre, at de nødvendige kompetencer og normeringer til 
enhver tid er til rådighed. Heri indgår også overvejelser om 
faglig ansvarlighed, og at nyansatte introduceres grundigt til 
ansættelsesområdet, før de er eneansvarlige.

Udgangspunktet skal være de overordnede principper for 
arbejdstilrettelæggelsen.


